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a atribuição das duas epístolas a Baquiário resulta verosímil em razão da semelhança de 
estilo, sem que possa haver certezas com os dados disponíveis.

A introdução a cada texto é minuciosa na análise das fontes e contém relevante 
estudo dos testemunhos da tradição indirecta. São um contributo da maior importância 
para o conhecimento sólido dos textos. A apresentação dos manuscritos é extremamente 
sumária, desenvolvendo o editor o estudo das variantes e a sustentação da sua proposta 
de stemma codicum. A edição de cada texto é exemplar.

Como diz José Carlos Martín no prefácio, o presente volume é um novo ponto de 
partida. É, além do mais, uma singular e exemplar conjugação do melhor saber filológico 
e do melhor saber de análise histórica. Proporcionando uma sólida edição dos textos e 
estudo filológico e histórico, é um instrumento imprescindível para o avanço da investi-
gação sobre este esquivo autor da Antiguidade Tardia.

p. F. alberto

Centro de Estudos Clássicos
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

palberto@campus.ul.pt

pseuDo-seXto pláCiDo, Liber medicine ex quadrupedibus. Magos y doctores. 
La medicina en la Alta Edad Media. Edición, tradución y estudio de José 
C. Santos Paz, Firenze, Edizioni del Galuzzo, 2018. CXX+100 pp. ISBN 
978-88-8450-878-2

Este livro dado à estampa por José C. Santos Paz, professor da Universidade de 
A Coruña, é, como indica o A., “resultado de mi participación en varios proyectos de inves-
tigación dedicados al estudio y edición de textos médicos latinos del período presalerni-
tano” (p. V). Encontra-se dividido em introdução (pp. iX-CXX), edição crítica e tradução do
Liber medicine ex quadrupedibus (pp. 4-53) e comentário filológico (pp. 55-82).

A completa introdução, que ocupa cerca de metade da extensão total do livro, cen-
tra-se em aspectos essenciais para a sua compreensão. Começa o A. por dar uma data 
aproximada da composição do Liber medicine ex animalibus atribuído a Sexto Plácido, 
localizando-o no século V d.C., e por fazer uma apresentação geral do seu conteúdo: “un 
recetario ilustrado cuya materia medica está constituida por sustancias animales (proce-
dentes de cuadrúpedos y aves) y también humanas” (p. iX). Uma obra deste cariz vem no 
seguimento de outros textos médicos já da Antiguidade, como é o caso do trabalho enci-
clopédico de Plínio; este texto, porém, é um dos poucos que se destaca pelos receituários 
dedicados exclusivamente a animais. Pela natureza do conteúdo, o A. salienta o carácter 
vivo do texto, que foi sendo sucessivamente actualizado ou reescrito consoante o avançar 
do tempo e o público a que se destinava.

Como se refere, no entanto, na p. Xi, esta edição agora publicada consiste numa ree-
laboração parcial de doze capítulos do Liber medicine ex animalibus dedicados a animais 
quadrúpedes. Assim, o título Liber medicine ex quadrupedibus é, segundo o A., uma possi-
bilidade para o distinguir do texto de Sexto Plácido, mostrando, todavia, a sua origem, 
e propõe a identificação do autor como Pseudo-Sexto Plácido. As pp. XVii-XX centram-se 
na localização geográfica da composição do texto, destacando-se o norte de Itália e a 
Alemanha como locais de produção, e nas questões de língua e estilo, em que o A. iden-
tifica características do latim tardio e a natureza formulaica das receitas, apresentando 
sempre uma estrutura semelhante. O estudo e descrição dos principais manuscritos do 
Liber medicine ex quadrupedibus ocupa as pp. XX-XXViii, dando-se destaque à edição de 
Gabriel Hummelberg. Ao debruçar-se sobre a tradição indirecta de Ps.-Sexto Plácido 
(pp. XXXi-lXi), o A. reconhece que esta não foi tão importante quanto a de Sexto Plácido, 
contudo frisa também que “el estudio de la recepción de Sexto Plácido o de cualquier 
autor médico antiguo o tardoantiguo en los recetarios medievales es un capítulo abierto, 
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que habrá de ser completado a medida que se vayan conociendo nuevos testimonios” 
(p. XXXi). A presença do Liber medicine ex quadrupedibus é estudada num significativo 
conjunto de testemunhos, como, por exemplo, o tratado ginecológico Liber de causas 
feminarum ou De feraminibus et apibus medicina. O estudo das fontes, tratadas nas
pp. lXii-lXXiX, centra-se, embora não somente, na relação entre o Liber medicine ex
quadrupedibus e o Liber medicine ex animalibus como sua principal fonte; assim como na
influência de Cyranides. Após tratar a organização dos capítulos e das receitas (pp. lXXiX-
-lXXXVii), o final da introdução é dedicado ao stemma codicum do Liber medicine
(pp. lXXXVii-CiX) e à história do texto até ao começo da época moderna. Antes do texto 
latino e da respectiva tradução, o A. oferece um extenso elenco bibliográfico (pp. CXi-CXX), 
desde manuscritos até bibliografia secundária sobre o texto de Ps.-Sexto Plácido, medi-
cina antiga, entre outros.

As pp. 4-53 possuem a edição latina do Liber medicine ex quadrupedibus e a sua tra-
dução, juntamente com o aparato crítico. Dedico apenas uma breve palavra à tradução: 
feita num estilo claro e corrente, respeita o estilo formular das receitas e torna acessível, 
em língua moderna, o texto de Ps.-Sexto Plácido.

O comentário filológico (pp. 55-82) encontra-se elaborado ao estilo de notas que 
pretendem clarificar ou explicar diversos problemas levantados pelo texto, sobretudo no 
que diz respeito a questões de crítica textual e conflitos de lições, onde o A. justifica as 
decisões tomadas na edição crítica que agora publica.

A encerrar o livro, um completo índice de palavras gregas e latinas é apresentado 
nas pp. 85-93; nas pp. 95-98 oferece-se um índice de autores e obras.

A obra que agora se recenseia vem dar um contributo de grande valor aos estudos 
sobre medicina, tanto na Antiguidade quanto na Idade Média. Além do valor da intro-
dução, ao publicar em língua moderna uma edição e tradução do Liber medicine ex quadru-
pedibus, José C. Santos Paz torna o texto disponível não apenas para filólogos, mas 
também para todos aqueles que, por profissão ou curiosidade, tenham interesse no tema.

gabriel a. F. silVa

Centro de Estudos Clássicos
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

gabriels@campus.ul.pt

rabano Mauro, Expositio Hieremiae prophetae. Libri XVIII-XX. Lamentationes.
Edizione critica a cura di Roberto Gamberini, Firenze, SISMEL – Edi-
zioni del Galluzzo, 2017 (Millennio Medievale, 113; Testi, 28). CXiV + 270 
pp. ISBN 978-88-8450-791-4

O presente volume oferece a primeira edição crítica, baseada em rigoroso estudo 
da tradição manuscrita, do comentário de Rabano Mauro às Lamentações, que constituiu 
os livros XVIII-XX da sua Expositio ao profeta Jeremias. É um comentário específico e 
sistemático, redigido em período particularmente difícil no mundo carolíngio, que abarca 
a morte de Luís o Piedoso, em 840, e a subsequente guerra fratricida entre os seus filhos, 
que motiva o exílio de Lotário, o possível dedicatário da obra. Situa-se também numa 
fase difícil da vida do seu autor: em 842, Rabano abandona o mosteiro de Fulda que 
dirigiu durante vinte anos e retira-se para Petersburgo como simples monge. É neste con-
texto que este comentário bíblico adquire uma tríplice leitura: a dimensão teológica, a 
perspectiva política, a dimensão pessoal.

O texto circulou em duas redacções principais: a forma longa, transmitida sempre 
como parte integrante do Comentário a Jeremias de Rabano Mauro, constituindo os 
seus três últimos livros; e uma versão breve, a Expositio in Lamentationibus Hieremiae
prophetae, que alcançou uma enorme difusão, atribuída na maioria dos casos a Jerónimo, 
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